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วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
ตอนที่ ๑ แนวคิดและความเปนมา
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ความนํา

รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกานั้นไดถือกําเนิดขึ้นโดยผลของ
พัฒนาการทางรัฐธรรมนูญเปนระยะเวลากวา ๑๓ ป ในหวงระหวาง
ป ค.ศ. ๑๗๗๖ ถึงป ค.ศ. ๑๗๘๙ อันเริม่ ตนขึน้ นับแตการประกาศเอกราช
(Declaration of Independence)๑1 แยกตัวจากการเปนอาณานิคม
ของประเทศอั ง กฤษในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ได แ ก คอนเนตทิ คั ต
(Connecticut) เดลาแวร (Delaware) จอรเจีย (Georgia) แมริแลนด
(Maryland) แมสซาซูเซตส (Massachusettes) นิวแฮมปเชียร (New
Hampshire), นิวเจอรซีย (New Jersey) นิวยอรก (New York)
นอรท แคโรไลนา (North Carolina) เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania)
โรดไอสแลนด (Rhode Island) และเซาท แคโรไลนา (South Carolina)
ทัง้ นี้ อาณานิคมทัง้ หมดไดเขารวมตัวกันเปนสภาอาณานิคมคองเกรส
(Continental Congress)๒2 และดําเนินวิถกี ารปกครองโดยปราศจาก
รัฐธรรมนูญลายลักษณอกั ษรตัง้ แตป ค.ศ. ๑๗๗๖ ถึงป ค.ศ. ๑๗๘๑ ซึง่ เปน
ปทรี่ ฐั ธรรมนูญแหงสิบสามอาณานิคม (Article of Confederation)
มีผลบังคับใช
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จากนั้น เมื่อมีการจัดการประชุม “The Constitutional Convention” เพื่อหาทางออก
ปญหาหลายประการ เชน วิกฤตการคาและเศรษฐกิจ๓3ณ เมืองฟลลาเดลเฟย ในป ค.ศ. ๑๗๘๗๔4ศักราชใหม
ของการยกรางรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐที่มีผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบันก็ไดเริ่มตนขึ้น

การเปนมาในการสถาปนารัฐสภาของสหรัฐอเมริกา
“การประชุมเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ”
หรื อ ที่ เ รี ย กว า “The Constitutional
Convention”๕5ของสหรัฐอเมริกา ไดจดั ใหมขี นึ้
ณ เมืองฟลลาเดลเฟย ระหวางวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
– ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๗๘๗ รวมเวลาที่ใชในการ
รางรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ประมาณ ๔ เดือน โดย
สภาอาณานิคมคองเกรส (Continental Congress)
มีมติใหรัฐทั้ง ๑๓ รัฐสงผูแทนเขารวมประชุม๖6
ในลําดับแรกของการประชุมนั้น ที่ประชุมมีีมติเปนเอกฉันทเลืือก จอรจ วอชิงตันั (George
Washington) เปนประธานในที่ประชุม จากนั้นไดมีการพิจารณาประเด็นสําคัญในรัฐธรรมนูญ
เชน ประเด็นเรื่องที่มาและองคประกอบของผูแทนในสภาคองเกรสซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ
แหงสหรัฐอเมริกา๗7
การประชุมยกรางรัฐธรรมนูญครัง้ นัน้ ไดมกี ารกําหนดในเรือ่ งรูปแบบของการบริหารประเทศ
(Form of Government) โดยกําหนดโครงสรางรัฐบาลกลางใหประกอบดวย อํานาจสูงสุดทางรัฐสภา
อํานาจสูงสุดทางบริหาร และอํานาจสูงสุดทางตุลาการ พรอมกันนี้ ที่ประชุมยกรางรัฐธรรมนูญไดให
ความเห็นชอบในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม๘8แทนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงสิบสาม
อาณานิคม หรือ “Article of Confederation” ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่สถาปนารูปแบบของรัฐ
เปน “สมาพันธรัฐ” มาแตเดิม
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้น ปรากฏวามีการเสนอขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบโครงสราง
ของรูปแบบการบริหารประเทศ ๒ ประการ ไดแก
(๑) ขอเสนอเวอรจเิ นีย (Virginia plan) กลาวคือ เสนอใหจดั ใหมรี ฐั บาลกลางทีม่ คี วามเขมแข็ง
และมีอํานาจในการตรากฎหมายเพื่อใชบังคับกับปจเจกบุคคล โครงสรางของรัฐสภาใชระบบสองสภา
(Bicameral Legislature) ไดแก การใหมี “สภาผูแทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” โดยมลรัฐมีผูแทน
Robert N. Clinton, p.896.
Ibid., p.891.
๕
See more Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United States Constitution, p.898.
๖
บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ และชมพู นุ ท ตั้ ง ถาวร, “สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เปรี ย บเที ย บ : ประสบการณ ต า งประเทศ
และประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๕), หนา ๑๙ .
๗
เพิ่งอาง, หนา ๒๐ และหนา ๒๒.
๘
มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษา
ศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๘.
๓
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ในแตละสภาตามสัดสวนประชากรในแตละมลรัฐ ฝายบริหารแยกออกจากฝายนิติบัญญัติ โดยมี
ประธานาธิบดีเปนหัวหนาฝายบริหารเปนผูมีอํานาจสูงสุดในทางบริหารและเปนผูนําสูงสุดของกองทัพ
และกําหนดใหมีฝายตุลาการที่เปนอิสระ๙9
(๒) ขอเสนอนิวเจอรซี (New Jersey plan) กลาวคือ เสนอใหใชระบบสภาเดีย่ ว (Unicameral
Legislature) โดยเสนอใหทุกมลรัฐมีผูแทนในสภาในจํานวนที่เทากัน และใหมีการจัดตั้งศาลฎีกา
เปนศาลในระดับสหรัฐ๑๐10
การอภิปรายในเรื่องที่มาและองคประกอบของสภาคองเกรสใชเวลานานรวมเดือน เนื่องจาก
มลรัฐเล็กและมลรัฐใหญไมสามารถตกลงกันได จนกระทั่งวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๘๗ ที่ประชุม
ได ล งมติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบกั บ แผนที่ มี ชื่ อ ว า “การประนี ป ระนอมที่ ยิ่ ง ใหญ ” (The Great
Compromise)๑๑11ซึ่งมีสาระสําคัญใหสภาคองเกรสประกอบดวย ๒ สภา สภาที่หนึ่ง มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชน ซึ่งจะไดผูแทนมีสัดสวนตามจํานวนประชากรของมลรัฐนั้น ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูแทนจากมลรัฐที่มีขนาดใหญ และสภาที่สอง ใหมีผูแทนจากทุก ๆ มลรัฐ มลรัฐละ
เทา ๆ กัน เพื่อตอบสนองความตองการของมลรัฐที่มีขนาดเล็ก๑๒12
โดยผลของการประนีประนอมขอเสนอแนวคิดทัง้ สองนัน้ เปนผลใหเนือ้ ความของรางรัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดใหรูปแบบของรัฐสภาเปนระบบสองสภา (Bicameral Legislature) ประกอบดวย
สภาผูแ ทนราษฎร ซึง่ มีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมีจาํ นวนตามสัดสวนของจํานวนประชากรในแตละ
มลรัฐ และวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกเปนตัวแทนจากทุกมลรัฐในจํานวนที่เทากัน นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดตั้งศาลฎีกาในระดับสหรัฐขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ แตกําหนดใหที่ประชุมของรัฐสภามีอํานาจ
ในการจัดตั้งศาลที่ตํ่ากวาในระบบสหรัฐได๑๓13
ภายหลังจากทีไ่ ดมกี ารลงมติในประเด็นสําคัญ ๆ แลว สภารางรัฐธรรมนูญไดตงั้ คณะกรรมาธิการ
พิจารณาในรายละเอียดของรางรัฐธรรมนูญ เชน พิจารณากําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับอํานาจ
ของรัฐสภา ตลอดจนไดพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง เมื่อคณะกรรมาธิการนี้ไดพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ทีป่ ระชุมยกรางรัฐธรรมนูญใชเวลาพิจารณาอีกเพียง ๑ สัปดาห ก็ไดลงมติ
เห็นชอบในวันที่ ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๗๘๗ หลังจากนั้นผูยกรางรัฐธรรมนูญก็ไดแยกยายกลับไปยัง
มลรัฐของตนเองเพื่อเตรียมการใหสัตยาบันรางรัฐธรรมนูญ๑๔14
ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม ไดแสดงความเห็นวา “รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น ผูราง
ไดพยายามจะเลียนแบบระบอบการปกครองของเมืองแม คือของอังกฤษ แตโดยที่แทจริงแลวมิใช
เปนการปกครองแบบอังกฤษที่ผูรางรัฐธรรมนูญเมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๗ สถาปนาขึ้น แตเปนการปกครอง
เพิ่งอาง.
เพิ่งอาง.
๑๑
Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United States Constitution, p.905.
๑๒
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และชมพูนุท ตั้งถาวร, หนา ๒๓ .
๑๓
มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๒๘.
๑๔
Erwin Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies, 3th ed., (New York: Aspen Publishers,
2006), pp. 10-11. อางถึงใน มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตรา
พรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ:วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๙ .
๙
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แบบอังกฤษตามหนังสือ “Esprit des lois”
ของ “Montesquieu” ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ
การสถาปนารัฐธรรมนูญขอสหรัฐอเมริกา”๑๕
และ “รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่ไดรางขึ้น
เมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๗ และมีการลงมติรับรองเมื่อ
ค.ศ. ๑๗๘๙ นัน้ เปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอกั ษร
ทีเ่ กาแกทสี่ ดุ และใชอยูจ นกระทัง่ ทุกวันนี้ การราง
รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ วาจะเสร็จเรียบรอยไดเปนไป
โดยยากลําบากมาก เพราะมีความเห็นที่สําคัญ
ขัดกันอยูส องทาง คือ ทางหนึง่ ตองการใชอาํ นาจสหรัฐเหนือรัฐสมาชิกมาก (fédéralistes) ความเห็นที่
เอนเอียงไปในทางนีโ้ ดยเฉพาะเปนของรัฐใหญอกี ทางหนึง่ ตองการตัดอํานาจสหรัฐ (anti-fédéralistes)
เพื่อใหรัฐตาง ๆ ที่มารวมมีอิสระมาก ความเห็นที่เอนเอียงไปในทางนี้โดยเฉพาะเปนของรัฐเล็ก ๆ
แมเมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จและลงมติกันแลว กวาจะทําใหรัฐตาง ๆ ใหสัตยาบันรับรองได ก็ตองมีการ
ใหสัญญาวาจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนั้นโดยทันทีหลายประการ จึงไดเสร็จเรียบรอย
กันใน ค.ศ. ๑๗๙๑ คือ การแกไขเปลี่ยนแปลงครั้งแรกสิบประการ ตอมาไดมีการลงมติรับรองการแกไข
เปลี่ยนแปลงอีกสิบหาครั้ง ระหวาง ค.ศ. ๑๗๘๙ กับ ค.ศ. ๑๙๖๗ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญที่ไดรางขึ้นนั้น
ไมไดสรางอํานาจของรัฐบาลแหงสหรัฐใหมีมากและแข็งแรง แตก็ไดมีวิวัฒนาการตอมาเปนลําดับ
ทําใหอํานาจของรัฐบาลแหงสหรัฐมีมากและมั่นคงขึ้น”๑๖ 16
15

แนวคิดในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับรูปแบบรัฐสภาและวุฒิสภา
แนวคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers)

การแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers) ระหวางสถาบันทางการเมืองในระดับรัฐบาลกลาง
กับหลักการแบงแยกอํานาจระหวางรัฐบาลกลางและมลรัฐ (Federalism) เปนภาพสะทอนจากหลัก
การในเรื่องการถวงดุลและการตรวจสอบการใชอํานาจ (Checks and Balances) แตการใชอํานาจ
เพื่อทําหนาที่ของสถาบันการเมืองในระดับรัฐบาลกลางมีการทับซอนกันบางประการ มิใชเปนการ
แบงแยกอํานาจออกจากกันอยางเด็ดขาด เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน๑๗
กลาวคือ
17

ไพโรจน ชัยนาม, สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของตางประเทศกับระบอบการปกครองของไทย, (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๕), หนา ๓๐๔.
๑๖
เพิ่งอาง, หนา ๓๐๓-๓๐๔.
๑๗
มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๓๒.
๑๕

๑๖๒

จุลนิติ
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๑) รัฐสภาซึง่ เปนผูใ ชอาํ นาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ปนผูพ จิ ารณาใหความเห็นชอบในการตรากฎหมาย
ขึ้นใชบังคับ แตประธานาธิบดีซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารเขาไปเกี่ยวของในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
เพราะรางรัฐบัญญัตทิ ผี่ า นความเห็นชอบจากรัฐสภาจะมีผลใชบงั คับเปนกฎหมายไดตอ งไดรบั การลงนาม
จากประธานาธิบดี หากประธานาธิบดีไมลงนาม ถือวาใชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมาย (Veto)
๒) ประธานาธิบดีมีอํานาจในการทําสนธิสัญญา แตจะกระทําไดก็เฉพาะตอเมื่อไดรับ
คําแนะนําและความยินยอมจากวุฒิสภาเทานั้น
๓) ศาลมี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการใช อํ า นาจของรั ฐ สภา
หรือประธานาธิบดี แตรัฐสภามีอํานาจในการกําหนดเขตอํานาจศาลนอกเหนือจากที่มีการบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ

รูปแบบของรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา: ที่มาและองคประกอบ

รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา Article I Section 1๑๘18ไดกําหนดรูปแบบของรัฐสภา
เปน “ระบบสภาคู” ซึ่งประกอบดวย ๒ สภา ไดแก วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ ในขณะที่
มีการรางรัฐธรรมนูญนัน้ ในรัฐธรรมนูญแหงสิบสามอาณานิคมและสภาของมลรัฐสวนใหญตา งใชระบบ
สภาเดียว (Unicameral)๑๙19
การเกิดขึน้ ของระบบสภาคูน นั้ เปนผลมาจากจากการผสมผสานและประนีประนอมระหวาง
อํ า นาจของมลรั ฐ และอํ า นาจของประชาชน กล า วคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ มี เจตนารมณ ใ ห อํ า นาจ
ของมลรัฐสามารถแสดงออกผานผูแทนจากมลรัฐละ ๒ คน ประกอบเปนวุฒิสภา (Senate) ไมวาจะมี
ขนาดมลรัฐเล็กหรือใหญ และใหอํานาจของประชาชนสามารถแสดงออกผานทางสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งมีจํานวนสมาชิกตามสัดสวนจํานวนประชากรของแตละมลรัฐ๒๐
ในเรื่องของการกําหนดที่มาของสมาชิกสภาแตละสภานี้ ในชั้นการยกรางรัฐธรรมนูญมี
การอภิปรายถกเถียงอยางกวางขวางดังกลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้ เพราะแตเดิมภายใตรัฐธรรมนูญ
แหงสิบสามอาณานิคม (The Articles of Confederation) นัน้ แตละมลรัฐมีคะแนนเสียงในสภาเดียว
อยางเทาเทียมกันไมวา จะเปนมลรัฐทีม่ ขี นาดเล็กหรือขนาดใหญ ดังนัน้ มลรัฐขนาดเล็กมีความประสงค
จะใหคงหลักการนี้ไวในการยกรางรัฐธรรมนูญ ผูแทนของมลรัฐเล็กนําโดย William Paterson
จึงไดเสนอและสนับสนุนขอเสนอนิวเจอรซี (New Jersey Plan)๒๑ ในขณะที่มลรัฐขนาดใหญ
สนับสนุนขอเสนอเวอรจีเนีย (Virginia Plan) ที่เสนอใหมีการใชระบบสองสภา โดยสมาชิกของ
ทัง้ สองสภาอิงตามจํานวนประชากรในแตละมลรัฐ แตในทายทีส่ ดุ ก็มกี ารประนีประนอมดังทีไ่ ดกลาวถึง
ขางตน โดยคณะผูรางรัฐธรรมนูญตกลงที่จะใชระบบสองสภาที่กําหนดที่มาของสมาชิกของสองสภา
US Constitution Article I section 1;
“All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall
consist of a Senate and House of Representatives.”
๑๙
มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๔๒ .
๒๐
เพิ่งอาง.
๒๑
Robert N. Clinton, p.903.
๑๘

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๖๓

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ ๑ แนวคิดและความเปนมา

ใหแตกตางกัน โดยกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน
มี จํ า นวนตามสั ด ส ว นจํ า นวนประชากรของ
แตละมลรัฐ สวนในวุฒิสภามีที่มาจากผูแทน
ของแตละมลรัฐ มลรัฐละ ๒ คน ไมวาจะเปน
มลรัฐเล็กหรือใหญ ทัง้ นี้ ตอมารัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ ไดบัญญัติใหวุฒิสภามี
ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของประชาชน
(Popular Election) แทนการใหอํานาจของ
ฝายนิติบัญญัติระดับมลรัฐในการเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา๒๒22ดังนี้

Amendment XVII

The Senate of the United States shall be composed of two Senators
from each state, elected by the people thereof, for six years; and each Senator
shall have one vote. The electors in each state shall have the qualifications requisite
for electors of the most numerous branch of the state legislatures.
When vacancies happen in the representation of any state in the Senate,
the executive authority of such state shall issue writs of election to fill such vacancies:
Provided, that the legislature of any state may empower the executive thereof
to make temporary appointments until the people fill the vacancies by election
as the legislature may direct.
This amendment shall not be so construed as to affect the election or term
of any Senator chosen before it becomes valid as part of the Constitution.
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ ไดรับการใหสัตยาบันมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๘ เมษายน
ค.ศ. ๑๙๑๓ เนื่องดวยแตเดิมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของแตละมลรัฐนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปน
อํานาจของฝายนิติบัญญัติของมลรัฐที่จะเลือกบุคคล ๒ คน ใหมาทําหนาที่เปนสมาชิกวุฒิสภาในนาม
ของมลรัฐ แตในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ นี้ ไดกําหนดใหใชวิธีการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชนกับการเลือกสมาชิกวุฒสิ ภา (Popular Election) โดยมีผลเปนการแกไขบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา Article I Section 3 ๒๓

๒๒
๒๓

๑๖๔

มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๔๓.
เพิ่งอาง, หนา ๒๑๕.
จุลนิติ
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มูลเหตุสําคัญที่นําไปสูการแกไขครั้งนี้ คือ เพื่อปองกันปญหาวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แบบเดิมที่ใหอํานาจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไวที่ฝายนิติบัญญัติของมลรัฐ อันเปนชองทางใหบุคคล
หรือกิจการที่มีฐานะรํ่ารวยใชอิทธิพลอยูเบื้องหลังฝายนิติบัญญัติของมลรัฐเพื่อใหเลือกบุคคลที่
ตนต อ งการให เ ป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา อั น เป น เหตุ ทํ า ให มี ก ารเรี ย กชื่ อ สมาชิ ก รั ฐ สภาสหรั ฐ อเมริ ก า
ในขณะนั้นวา “คลับของผูรํ่ารวย” (Millionaire’s Club)๒๔24
ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับอํานาจของวุฒิสภา (Senate)
ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไววา “สภาซีเนตมีอาํ นาจทีส่ าํ คัญมากในนโยบายการตางประเทศ
ประธานาธิบดีจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาซีเนตในการแตงตั้งเอกอัครราชทูตและกงสุล
ตุลาการของศาลสูงสุด รวมทั้งขารัฐการบางตําแหนงของสหรัฐที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
มิไดกลาวถึงการแตงตั้งนั้นไว ซึ่งมีอํานาจในระยะหลัง ๆ นี้เปนหมื่นคน ในทางการทูตนั้น
ประธานาธิบดีเปนผูทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศแตจะตองไดรับสัตยาบันจากสภาซีเนต
ดวยเสียงขางมากถึงสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม คงจํากันไดดีถึงกรณีที่สภาซีเนตอเมริกัน
ไมยอมใหสัตยาบันสนธิสัญญาแวรซายสภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
สภาซีเนตมีอํานาจมากเพียงไร อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดีมักจะพยายามทําความตกลงในเรื่องนี้
ใหเปนความตกลงของฝายบริหาร (accords exécutifs) ซึ่งในทางปฏิบัติศาลสูงสุดก็ยินยอมใหมี
คุณคาเหมือนสนธิสัญญา”๒๕25

ความสงทาย

โดยผลของพั ฒ นาการทางรั ฐ ธรรมนู ญ ของสหรั ฐ อเมริ ก านั บ แต “Declaration of
Independence” จนถึง “The Constitutional Convention” รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ทีส่ ถาปนา
สหพันธรัฐ และกําหนดองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยทั้ง ๓ องคกร ตลอดจนรูปแบบของรัฐสภาก็ไดมี
ผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน
“การประนีประนอมที่ยิ่งใหญ” (The Great Compromise) ในการประชุมเพื่อยกราง
รัฐธรรมนูญ ทําใหรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา หรือ “Congress” ประกอบดวย ๒ สภา ไดแก
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา จากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๑๗ ในป ค.ศ. ๑๙๑๓
ใหวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อปองกันปญหาอันเนื่องมาจากวิธีการไดมา
ซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาแบบเดิ ม ที่ ใ ห อํ า นาจในการเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาไว ที่ ฝ  า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องมลรั ฐ
(State Legislature)

Linda R. Monk, The World We live by: Your Annotated Guide to the Constitution, (New York: A Stonesong
Press Book, 2003), p.234. และ John R.Vile, A Companion to the United States Constitution and Its Amendments,
3rd ed., (Connecticut: Greenwood Publishing Group, Inc., 2001), p. 205. อางถึงใน มานิตย จุมปา และพรสันต เลีย้ งบุญเลิศชัย,
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ:วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๑๕-๒๑๖ .
๒๕
ไพโรจน ชัยนาม, หนา ๓๐๖-๓๐๗.
๒๔

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๖๕

